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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยได้น าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒน าประ เ ทศ 
โดยขาดการจัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเ กิดความเ ส่ือมโทรมอย่างรวดเ ร็ว 
โดย เ ฉพ าะทรัพยากร ดิน ซ่ึง เ ป็นปัจจัยพื้น ฐ านของการพัฒนา ท้ัง ทาง ด้านเ กษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ ซ่ึงเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารโดยตรงจน
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ าท่วม ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่มและยัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรง อัน
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน จึงได้จัดท าเขตการใช้ท่ีดิน
ระดับต าบลโดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นท่ี ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้านการเกษตรของ
รัฐและท้องถ่ินในระดับต่างๆ น ามาวิเคราะห์ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล แล้วน าเสนอผล
รายงานประกอบแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการท่ีดิน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินทางการเกษตร พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีและรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีด าเนินงาน พื้นท่ีต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3  ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  

 



 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลศรีษะจรเข้น้อย  อ าเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ 
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 
อาทิ ข้อมูลดินและสภาพการใช้ท่ีดิน พร้อมท้ังข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูป
ท่ีดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการ
ประเมินความเหมาะสมของท่ีดินด้านการเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ท่ีดินท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถ่ิน 

 1.4.3 น าเสนอข้ันตอนการด าเนินงานและรูปแบบของการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับ
ต าบล ให้กับส่วนราชการในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นท่ีพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 

 1.4.4 ส ารวจทัศนคติ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อน ามาวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  โดยน ามาประมวลผลร่วมกับ
ข้อมูลในข้อ 1.4.1 

 1.4.5 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี 

 1.4.6 จัดท ารายงานเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนท่ี
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ  

 1.5.2 เขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับต าบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรท่ีดินอย่างย่ังยืน  



  

ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต1  กรมพัฒนำท่ีดิน 

 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต ำบลศีรษะจรเ ข้น้อย  ต้ังอยู่ทิศทำงตะวันตกเฉียง เหนือของอ ำเภอบำงเสำธง  จังหวัด
สมุทรปรำกำร (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดกับ  เขตลำดกระบัง  กรุงเทพมหำนคร 
ทิศใต้  ติดกับ  ต ำบลศีรษะจระเข้ใหญ่  อ ำเภอบำงเสำธง  จังหวัดสมุทรปรำกำร  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต ำบลหนองปรือ  อ ำเภอบำงพลี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต ำบลบำงเสำธง  อ ำเภอบำงเสำธง  จังหวัดสมุทรปรำกำร  

 ต ำบลศีรษะจรเข้น้อย  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมำณ   16,492  ไร่ หรือประมำณ  26.39  ตำรำง
กิโลเมตร  แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้ำนดังนี้  
 หมู่ท่ี 1 บ้ำนหัวคู้    หมู่ท่ี 7 บ้ำนคลองมอญ  

หมู่ท่ี 2 บ้ำนคลองจรเข้   หมู่ท่ี 8 บ้ำนคลองบำงนำ  
หมู่ท่ี 3 บ้ำนคลองจรเข้   หมู่ท่ี 9 บ้ำนคลองปำกน้ ำ  
หมู่ท่ี 4 บ้ำนคลองจรเข้   หมู่ท่ี 10 บ้ำนคลองหนองงูเห่ำ 
หมู่ท่ี 5 บ้ำนคลองจรเข้   หมู่ท่ี 11 บ้ำนคลองไทรตำมำก 
หมู่ท่ี 6 บ้ำนคลองต้นไทร   หมู่ท่ี 12 บ้ำนคลองหลุมล ำ  

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีรำบลุ่ม เ ป็นส่วนหนึ่งของท่ีรำบแม่น้ ำบำงปะกง มี
คลองหัวจระเข้ ซ่ึงเป็นล ำน้ ำสำขำของคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองหนองงูเห่ำ ซ่ึง เ ป็นล ำน้ ำสำขำ
ของคลองหัวจระเ ข้เ ป็นระบบทำงน้ ำหลัก ควำมสูงของพื้น ท่ีอยู่ ระห ว่ำง  0-1  เมตร เหนื อ
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอำกำศของต ำบลศรีษะจรเข้น้อย อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดอยู่
ในภูมิอำกำศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate)  ตำมกำรจ ำแนกภูมิอำกำศตำม
แบบของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่ำงกันอย่ำง
ชัดเจน สำมำรถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ถึง เ ดือนเมษำยน โดยได้รับ
อิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เร่ิมประมำณเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน โดยฤดูนี้จะ
เร่ิมมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึง เ ป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท ำให้ฝนตกแพร่กระจำยตำมร่องมรสุม
ประกอบกับร่องควำมกดอำกำศต่ ำ(depression) พำดผ่ำนทำงทิศตะวันออกท ำให้อำกำศชุ่มชื้นและมี
ฝนตกชุกโดยเฉพำะในเดือนกันยำยนอำกำศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนำว เร่ิมประมำณเดือนเดือนตุลำคม
ถึงมกรำคม โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อำกำศจะหนำวเย็นสลับกับอำกำศร้อน 

        จำกสถิติภูมิอำกำศของสถำนีอุตุนิยมวิทยำบำงนำ ในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้น ำมำใช้พิจำรณำเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอำกำศในพื้นท่ี ต ำบลศรีษะจรเ ข้
น้อย อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร สำมำรถสรุปได้ดังนี้ (ตำรำงท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมำณน้ ำฝนเฉล่ียท้ังปีประมำณ 1,675.56 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมี
ปริมำณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยำยน มีปริมำณฝนเฉล่ีย 358.19 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมีปริมำณ
ฝนตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนธันวำคม มีปริมำณฝนเฉล่ีย 10.52 มิลลิเมตร ลักษณะกำรตกของฝน
พบว่ำฝนจะเร่ิมตกมำกข้ึนต้ังแต่กลำงเดือนเมษำยนและจะตกมำกท่ีสุดในเดือนกันยำยน จำกนั้น
ปริมำณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลำยเดือนตุลำคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.69 องศำเซลเซียส เ ดือนเมษำยน มีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 37.16 องศำเซลเซียส และเดือนมกรำคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ ำสุด 17.07 องศำเซลเซียส 

2.3.3  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมำณควำมชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 70.62 เปอร์เ ซ็นต์ โดย
ท่ีเดือนกันยำยนมีควำมชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 74.30 เปอร์เ ซ็นต์ และเดือนธันวำคมมีควำมชื้น
สัมพัทธ์เฉล่ียต่ ำสุด ประมำณ 64.40 เปอร์เซ็นต์ 

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เ ป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำช่วงเวลำท่ี
เหมำะสมในกำรเพำะปลูก โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมำณน้ ำฝนรำยเ ดือนเฉล่ีย และค่ำศักยภำพกำร
ระเหยน้ ำของพืชรำยเดือนเฉล่ีย (Evapotranspiration : ETo)  ซ่ึงค ำนวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เม่ือน ำมำสร้ำงกรำฟเพื่อหำช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรปลูกพืช โดยพิจำรณำจำก
ระยะเวลำช่วงท่ีเส้นปริมำณน้ ำฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่ำศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ (0.5 ETo) ซ่ึง
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สำมำรถน ำมำหำช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรปลูกพืชของ ต ำบลศรีษะจรเ ข้น้อย อ ำเภอบำงเสำธง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้ดังนี้ 

1.) ช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรเพำะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษำยน  (ปริมำณ
น้ ำฝนสูงกว่ำคร่ึงหนึ่งของศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ) จนกระท่ังถึงปลำยเ ดือนพฤศจิกำยน(ปริมำณ
น้ ำฝนต่ ำกว่ำคร่ึงหนึ่งของศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ )  และช่วงระหว่ำงปลำยเ ดือนเมษำยนถึงต้น
เดือนพฤศจิกำยน จะมีฝนตกมำกจนท ำให้มีปริมำณน้ ำมำกเ กินพอควำมต้องกำรของพืช (ปริมำณ
น้ ำฝนสูงกว่ำศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ)  

2.) ช่วงเวลำท่ีไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช ซ่ึงจะมีปริมำณน้ ำฝนและกำรกระจำย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะอยู่ในช่วงปลำยเ ดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือน
เมษำยนของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรปราการ (สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา) 
 
 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เปน็ อุณหภมู ิ อุณหภมู ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

น้้าฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.) สูงสุด (ซ.) ต้่าสุด (ซ.) แสงแดด (ชม./วัน) สัมพัทธ์ (%) (กม./วัน) ระเหยน้้า(มม.)* 
ม.ค. 11.42 11.2 34.27 17.07 7.76 66.60 66.71 115.01 

ก.พ. 24.60 23.6 34.91 19.54 8.34 69.05 96.50 124.04 

มี.ค. 48.36 44.6 36.65 21.19 7.93 70.65 125.86 155.93 

เม.ย. 111.53 91.6 37.16 23.39 8.05 70.90 104.51 158.10 

พ.ค. 201.27 136.5 37.15 23.48 6.32 72.95 87.61 145.08 

มิ.ย. 203.24 137.1 36.07 23.27 5.41 72.20 96.95 131.40 

ก.ค. 179.19 127.8 35.54 23.57 4.92 73.20 92.06 128.96 

ส.ค. 232.51 146.0 35.57 23.39 4.31 73.25 91.17 124.62 

ก.ย. 358.19 160.8 34.98 23.21 4.43 74.30 75.60 114.90 

ต.ค. 245.50 149.1 34.49 22.13 5.53 73.40 56.48 114.70 

พ.ย. 49.26 45.4 34.42 20.17 7.03 66.55 76.94 115.50 

ธ.ค. 10.52 10.3 33.96 17.26 7.72 64.40 86.72 117.80 

รวม 1,675.56  1084.0 - - - - - 1,546.04  
เฉลี่ย - - 35.43 21.47 6.48 70.62 88.09 - 

ที่มา : สถำนีอุตุนิยมวิทยำบำงนำ จังหวัดสมุทรปรำกำร กรมอุตุนิยมวิทยำ (2554) 
หมายเหตุ : *จำกกำรค ำนวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0) 

 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ ำในดินเพื่อกำรเกษตร จังหวัดสมุทรปรำกำร (สถำนีอุตุนิยมวิทยำบำงนำ) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภำพสังคมและกำรรวมกลุ่มเกษตรกรต ำบลศีรษะจรเ ข้น้อย อ ำเภอบำงเสำธง  ได้จำก
กำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ เอกสำรและรำยงำนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน
(กรมกำรปกครอง,2553) รำยงำนข้อมูลควำมจะเป็นพื้นฐำน(จปฐ.)  ปี 2554 (กรมกำรพัฒนำชุมชน) 
แผนพัฒนำกำรเกษตรต ำบล (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ) และแผนพัฒนำสำมปี (องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลศีรษะจรเข้น้อย) เป็นต้น ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต ำบลศีรษะจรเข้น้อย มีพื้นท่ีในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศีรษะ
จรเข้น้อย เต็มท้ังหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำน มีประชำกรรวมท้ังส้ิน  7,715  คน เ ป็นชำย 3,768  คนและเป็น
หญิง 3,947  คน จ ำนวนบ้ำน 3,613  หลังคำเ รือน จ ำนวนประชำกรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคำเ รือน 
(รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน กรมกำรปกครอง ณ  เ ดือนธันวำคม พ .ศ. 2553) ควำม
หนำแน่น 292.35 คนต่อตำรำงกิโลเมตร  

  ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีประเพณีกำรท ำบุญตำมพระพุทธศำสนำใน
เดือนต่ำงๆ ท่ีสืบสำนต่อเนื่องกันมำ มีควำมเป็นอยู่แบบเครือญำติผูกพันและพึ่งพำอำศัยกันให้ควำม
เคำรพนับถือพระสงฆ์ ผู้อำวุโสและผู้น ำชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต ำบลศีรษะจรเข้น้อย มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริม
จำกหน่วยงำนรัฐ เช่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล/เทศบำล ๆ ได้แก่  กลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลศีรษะจรเข้น้อย  กลุ่มอำชีพสตรี 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภำพเศรษฐกิจของต ำบลศีรษะจรเ ข้น้อย ได้จำกกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ เอกสำรและ
รำยงำนท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและเ ล้ียงปลำ  
เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของครัวเ รือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 25.00  ไร่ต่อ
ครัวเรือนและมีแรงงำนภำคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเ รือน อำชีพรองลงมำเป็นกำรค้ำขำย รับจ้ำง 
รับรำชกำรและอ่ืนๆ กำรถือครองท่ีดิน   ส่วนใหญ่เกษตรกรบำงส่วนเช่ำท่ีดินท ำกิน   บำงส่วนมี
ท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง  
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้ำว  มะม่วง  มะพร้ำวน้ ำหอม กล้วย ไม้ผล พืชผัก 
 - ผลผลิตข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย   900   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนำปรัง ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย   800   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตมะม่วง ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย 1,250   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตมะพร้ำวน้ ำหอม ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย    500   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตกล้วย ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย  3,600   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตไม้ผล ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย    150    กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตพืชผัก ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย  1,300   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์   จำกข้อมูลของปศุสัตว์อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร (ปี2554)      
มีเกษตรกร จ ำนวน 396 ครัวเ รือน ท่ีเ ล้ียงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคภำยในครัวเ รือนและบำงส่วนมำ
จ ำหน่ำยเพื่อเป็นรำยได้เสริมของครอบครัว เช่น ไก่ จ ำนวน 485 ตัว โคเนื้อ จ ำนวน 105 ตัว  แกะ 
จ ำนวน 49 ตัว  เป็นต้น โดยเล้ียงเพื่อปล่อยให้หำอำหำรกินเองตำม 
 ประมง  จำกข้อมูลของประมงจังหวัดสมุทรปรำกำร (ปี 2554) มีเกษตรกรส่วนใหญ่
ท ำประมงไว้เพื่อจ ำหน่ำยเพื่อเ ป็นรำยได้ของครอบครัวและบำงส่วนบริโภคภำยในครัวเ รือน  
ประมำณ  1,563 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เล้ียงในบ่อดิน  จ ำนวน 8,038.5 ไร่ สัตว์ท่ีเ ล้ียง เช่น ปลำนิล 
(364 รำย) ปลำตะเพียน (133 รำย) ปลำนวลจันทร์เทศ(80 รำย)  ปลำจีน(50 รำย)  กุ้งขำว (47 รำย)
ปลำดุก(39 รำย)ปลำน้ ำจืดอ่ืนๆ(235 รำย) 

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนกำรผลิต 2,900 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 7.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนกำรผลิต 2,900 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 8.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 มะม่วง ต้นทุนกำรผลิต 5,400 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 15.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 มะพร้าวน้้าหอม ต้นทุนกำรผลิต 4,500 บำทต่อไร่ รำคำผลผลิต 10.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 กล้วย ต้นทุนกำรผลิต 1,500 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 10.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 ไม้ผล ต้นทุนกำรผลิต 1,700 บำทต่อไร่ รำคำผลผลิต 10.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 พืชผัก ต้นทุนกำรผลิต 1,500 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 10.00 บำทต่อกิโลกรัม 

 

 



 

เขตกำรใช้ท่ีดินต ำบลศีรษะจรเข้น้อย  อ ำเภอบำงเสำธง  จังหวัดสมุทรปรำกำร 

2-8 

 2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  รำยงำนว่ำ พ .ศ . 2554  มีโรงงำน
อุตสำหกรรมประเภท 3 ต้ังอยู่ในต ำบลท้ังส้ิน 15โรง จ ำแนกได้ดังนี้ เช่น  โรงผลิตน้ ำแข็งซอง 1 แห่ง  
โรงท ำเคร่ืองเรือนจำกไม้  3 แห่ง  โรงพิมพ์ ท ำปก และตบแต่งส่ิงพิมพ์  2  แห่ง  โรงรับจ้ำงท ำผลิตภัณฑ์
พลำสติก  3 แห่ง  โรงผสมคอนกรีตส ำเร็จ  2 แห่ง  โรงซ่อมเคร่ืองจักรกลหนัก  1  แห่ง   โรงผลิตชุด
สำยไฟฟ้ำ  1 แห่ง  โรงผลิตเคร่ืองประดับเทียม  1 แห่ง   

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จำกข้อมูลควำมจ ำเ ป็นพื้นฐำน ปี 2554 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ 99.8 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรำยได้เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ 23,000 บำทต่อคนต่อปี  

 แหล่งสินเช่ือ เกษตรกรใช้บริกำรสินเชื่อจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์กำรเกษตร กองทุนหมู่บ้ำน ธนำคำรพำณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สำธำรณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้ำ มีไฟฟ้ำทุกหมู่บ้ำน 

(2) บอบำดำล  42  แห่ง  

(3) กำรโทรคมนำคม มีโทรศัพท์สำธำรณะ  

  2) สถำนบริกำรสำธำรณะและสถำนท่ีรำชกำร ได้แก่ โรงเ รียนประถมศึกษำ 2  แห่ง 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 2 แห่ง ท่ีอ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 1 แห่ง  สถำนีอนำมัยประจ ำ
ต ำบล 1 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศีรษะจระเข้  1 แห่ง เป็นต้น 
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บทท่ี 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบัน 

  จำกกำรศึกษำสถำนภำพของทรัพยำกรท่ีดินใน ปัจจุบันท่ีใช้ในกำรเกษตรของ

ต ำบลศรีษะจรเข้น้อย อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร อำศัยจำกกำรรำยงำนส ำรวจดินเพื่อ

กำรเกษตรแบบค่อนข้ำงละเอียด มำตรำส่วน 1:25,000 ของจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยส ำนักส ำรวจดิน

และวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน จัดท ำลักษณะและสมบัติทำงกำยภำพและเคมีท่ีส ำคัญ เช่น เนื้อดิน กำรระบำย

น้ ำของดิน ปฏิกิริยำดิน เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภำพท่ีดินและน ำไปใช้ในกำรจัดควำมเหมำะสม

ของท่ีดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และตำรำงท่ี 3.1 ซ่ึงสำมำรถบรรยำยพอ

สังเขปได้ดังนี้ 

1) ชุดดินบางกอก  (กลุ่มชุดดินท่ี 3) มีเนื้อท่ีประมำณ 258 ไร่ หรือร้อยละ 1.57  ของพื้นท่ีต ำบล เ ป็น

ดินท่ีเกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนน้ ำกร่อย เ ป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด ำ มัก

พบจุดประสีน้ ำตำล ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินบนตอนล่ำง

เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทำเ ข้มหรือสีเทำปนน้ ำตำล  ปฏิกิริยำดินเป็นกลำง มีค่ำควำมเป็นด่ำง

ประมำณ 7.0 ดินล่ำงตอนล่ำงในระดับควำมลึก 1-1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้ ำเงินท่ีมีปริมำณ

ก ำมะถันต่ ำ มีเปลือกหอยปะปนตลอด จะพบรอยไถลในดินล่ำง  ปฏิกิริยำดินเป็นด่ำงเ ล็กน้อยถึงเ ป็น

ด่ำงปำนกลำง มีค่ำควำมเป็นด่ำงประมำณ 8.0 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงสร้ำงแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท ำให้ไถ

พรวนยำก บำงพื้นท่ีอำจพบชั้นดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยู่ในดินล่ำง และน้ ำท่วมขังในฤดูฝน   

แนวทางการจัดการ 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีควำมชื้นท่ีเหมำะสมไถกลบตอซัง  ปล่อยไว้ 3-4 

สัปดำห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่ำนโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเ ม่ืออำยุ 

50-70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1-2 สัปดำห์)  ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ย

แต่งหน้ำหลังปักด ำ 35-40 วัน พัฒนำแหล่งน้ ำไว้ใช้ในช่วงท่ีข้ำวขำดน้ ำหรือท ำนำคร้ั ง ท่ี 2 หรือใช้
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ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้ำว โดยท ำร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-

2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ 

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล  ยกร่องกว้ำง 6-8 เมตร คูน้ ำกว้ำง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 

เมตรหรือถึงชั้นดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจำกระดับน้ ำท่ีเคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ 

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่  ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ หรือขุดหลุม

ปลูกขนำด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วง

เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภำยหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรีย์น้ ำตำมชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนำแหล่งน้ ำและจัดระบบกำรให้น้ ำในแปลงปลูก 
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  ตารางที่ 3-1 สมบัตทิางกายภาพและเคมีของดนิ  ต าบลศรีษะจรเขน้อ้ย  อ าเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

หน่วยท่ีดิน 
เนื้อดิน 

การ

ระบาย
น้ า 

ระดับ

ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ

ลาดชัน 
(%) 

ระดับ 

CEC 
(%) 

ระดับ 

BS 
(%) 

pH 
ระดับก้อนหิน

(ซม.) 
ความ

ลึก 
(ซม.) 

เนื้อท่ี 

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 

3 ดินเหนียว ดินเหนียว เลว สูง 0-2 สูง 
ปำน
กลำง  

6.0-7.0 7.0-8.0 >150 >100 >100 258 1.57 

AQ            
(เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ)  

- - - - - - - - - - - - 11,352 68.83 

ML (ท่ีดินดัดแปลง)  - - - - - - - - - - - - 1,082 6.56 

U (ท่ีอยู่อำศัย)  - - - - - - - - - - - - 3,344 20.28 

W (แหล่งน้ ำ) - - - - - - - - - - - - 456 2.76 

รวม 16,492 100.00 

ท่ีมา : ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน  
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3.2  ทรัพยากรน้ า  
 3.2.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ ำธรรมชำติท่ีส ำคัญได้แก่ คลองหนองงูเห่ำ คลองตอน คลองปำกน้ ำ  คลอง
บำงนำ คลองหัวตะเข้  คลองมอญ  คลองไทรตำมำก คลองบำงน้ ำเข้ม คลองต้นไทรและคลองจระเข้นอ้ย 
 3.2.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

  พื้นท่ีของต ำบลศรีษะจระเ ข้น้ อยอยู่ใ นเขตชลประทำนโครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำคลองด่ำน ซ่ึงเกษตรกรสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้ตลอดท้ังปี นอกจำกนี้ ยังมี
ระบบประปำหมู่บ้ำนท่ีใช้ประโยชน์ในกำรอุปโภคปริโภค 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จำกข้อมูลแผนท่ีเขตป่ำไม้ถำวรของกรมพัฒนำท่ีดินและแผนท่ีเขตป่ำสงวนแห่งชำติของ
กรมป่ำไม้ เพื่อแสดงพื้นท่ีป่ำตำมกฎหมำย  พบว่ำต ำบลศรีษะจระเ ข้น้อย  ไม่มีพื้นท่ีป่ำตำมกฎหมำย
และจำกข้อมูลแผนท่ีกำรใช้ประโยชน์ของกรมพัฒนำท่ีดิน ปี 2550  พบว่ำ   นอกพื้นท่ีป่ำไม้ตำม
กฎหมำยต ำบลศรีษะจระเข้น้อย ไม่มีพื้นท่ีป่ำอยู่เลย 
หมำยเหตุ : จำกกำรวิเครำะห์แผนท่ีมำตรำส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน 

  จำกกำรส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของ ต ำบลศรีษะจรเ ข้น้อย อ ำเภอบำง เสำธง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร  ในปี พ.ศ. 2550 โดยส่วนวิเครำะห์สภำพกำรใช้ท่ีดินท่ี 1 ส ำนักนโยบำยและ
แผนกำรใช้ท่ีดิน พบว่ำต ำบลศรีษะจรเ ข้น้อย มีเนื้อท่ีท้ังหมด 16,492 ไร่ มีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จ ำแนกเป็น 4 ประเภท โดยเป็นพื้นท่ีประเภทเกษตรกรรมสูงเป็นอันดับหนึ่ง  มีเนื้อท่ี 23,662 ไร่             
หรือร้อยละ  67.40 ส่ วนใหญ่เ ป็นสถำนท่ีเ พำะเ ล้ียง สัตว์น้ ำ ถึง  10,288 ไร่  หรือร้อยละ 62.38   
รองลงมำคือ พื้น ท่ีประเภทชุมชนและส่ิงปลูกสร้ำง โดยมีเ นื้อท่ี 3,344 ไ ร่ หรือร้อยละ 20.28         
ของพื้นท่ีต ำบล   พื้นท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 1,576 ไร่ หรือร้อยละ 9.56 ของพื้นท่ีต ำบล และพื้นท่ีแหล่งน้ ำ  
มีเนื้อท่ี 456 ไร่ หรือร้อยละ 2.76 ตำมล ำดับ  สรุปได้ตำมรูปท่ี 3-2 
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รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลศรีษะจรเข้น้อย 

สำมำรถสรุปสภำพกำรใช้ที่ดินตำมประเภทต่ำงๆ ในปัจจุบันของ ต ำบลศรีษะจรเข้น้อย ได้ดังน้ี 
ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง       

      จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทการใชท้ี่ดนิ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม 11,116 67.40 

- นำ 428 2.60 

- ไม้ผลผสม 69 0.42 

- ไม้ผล 55 0.33 

- บัว 98 0.59 

- พืชผัก 178 1.08 

- สถำนท่ีเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 10,288 62.38 

2. พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 3,344 20.28 

- โครงกำรท่ีดินจัดสรรร้ำง  459 2.78 

- หมู่บ้ำนบนพื้นท่ีรำบ 166 1.01 

- หมู่บ้ำนบนพื้นท่ีรำบ/ไม้ผลผสม  1,056 6.40 

- สถำนท่ีรำชกำรและสถำบันต่ำงๆ  64 0.39 

- สนำมบิน 46 0.28 

- ถนน 146 0.89 
- โรงงำนอุตสำหกรรม  193 1.17 
- สนำมกอล์ฟ  1,214 7.36 

67.40% 

20.28% 
2.76% 

9.56% 

การใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลศรีษะจรเข้น้อย 

พื้นที่เกษตรกรรม  

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง  

พื้นที่แหล่งน้ ำ  

พื้นที่อื่นๆ 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)  
 

ประเภทการใชท้ี่ดนิ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

3. พื้นที่แหล่งน้ า 456 2.76 

- แม่น้ ำล ำคลอง  456 2.76 

4. พื้นที่อ ืน่ๆ 1,576 9.56 

- ทุ่งหญ้ำ และไม้ละเมำะ 280 1.70 

-  พื้นท่ีลุ่ม 1,296 7.86 

รวม 16,492 100.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 4 

การประเมินคณุภาพท่ีดิน 

การประเมินคุณภาพท่ีดิน เ ป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 หมายถึง ชนิดหรือระบบท่ีดินด้านการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการด าเนินงาน การใช้
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีด าเนินการโดยส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1 รวมท้ังนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความต้องการของท้องถ่ินในพื้นท่ีต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
สามารถก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้าว 

  -  นาปี 

  -  นาปรัง 

 

(พิษณุโลก2,ปทุมธานี1, 

สุพรรณบุรี90) 

 

900 

800 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก มะม่วง  

กล้วย 

พืชผัก 

ผักกระเฉด 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

เขียวเสวย,น้ าดอกไม้ 

- 

พืชผักหมุนเวียน 

- 

หญ้าในพื้นท่ีลุ่ม เช่น 
หญ้าขน 

1,250 

3,600 

1,300 

- 

- 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจงัหวัดสมุทรปราการ 
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4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมิน 

 คุณภาพท่ีดิน (Land Qualities :LQ) ท่ีน ามาประเมินส าหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ได้ก าหนดไว้ 25 ชนิด ส าหรับในพื้นท่ีต าบลนี้อาจน าคุณภาพท่ีดินมาประเมินเพียงไม่ก่ี
ชนิดท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของ
คุณลักษณะดินท่ีมีผลต่อผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความต้องการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพท่ีดินท่ีน ามาใช้มีดังนี้ 

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime : t)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทน ได้แก่ ค่า
อุณหภูมิเฉล่ียในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืช บาง
ชนิด และมีส่วนสัมพันธ์กับขบวนการสังเคราะห์แสง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบของพืช 

- ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อรากพืช (Moisture availability : m)  คุณลักษณะท่ีดินท่ี
เป็นตัวแทนได้แก่ ระยะเวลาของการท่วมขังของน้ าในฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียในรอบปีหรือความ
ต้องการน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซ่ึงมีผลทางอ้อมในเ ร่ืองความจุ
ในการอุ้มน้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability : o)  คุณลักษณะท่ีดิน
ท่ีเป็นตัวแทนได้แก่ สภาพการระบายน้ าของดิน ท้ังนี้พืชโดยท่ัวๆ ไปรากพืชต้องการออกซิเจนใน
ขบวนการหายใจ 

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็น
ตัวแทนได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทนได้แก่ 
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน และชั้นการหย่ังลึกของราก โดยความยากง่ายของการ
หย่ังลึกของรากในดินมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเ กาะตัวของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบในหน้าตัดดิน 

- ความเสียหายจากน้ าท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเป็นตัวแทนได้แก่ จ านวน
คร้ังท่ีน้ าท่วมในช่วงรอบปี 

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทนได้แก่ ปริมาณ
เกลืออิสระท่ีสะสมมากเกินพอจนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช  

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของ
ดินจะท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช 
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ในท่ีนี้พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของดินซ่ึงจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะท าให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปล่ียนไปในสภาพท่ีเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมต่อพืชท่ีปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชได้  ด้วยสาเหตุนี้ จึง ต้องมี
การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยข้ึนอยู่กับชนิดของพืช ท่ีปลูกด้วย เพื่อให้ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม 

- ศักยภาพการใช้เค ร่ืองจักร (Potential for mechanization :w)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็น
ตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล่ ปริมาณก้อนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัด
ซ่ึงปัจจัยท้ัง 4 นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเคร่ืองจักร 

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard :e)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทน 
ได้แก่ ความลาดชันของพื้นท่ี 

4.3  การจ าแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

(1) อันดับท่ีเหมาะสม(Order S : Suitability) 
(2) อันดับท่ีไม่เหมาะสม(Order N : Not Suitability ) 

และจาก 2 อันดับท่ีได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้ 

 S1 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้นท่ีต าบลเป็นการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้กล่าวไว้
แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพท่ีดินจากกลุ่มชุดดินท่ีได้ท าการส ารวจไว้ในข้ัน
ละเอียด (ส่วนส ารวจจ าแนกดินท่ี 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละชนิด เพื่อจ าแนกชั้นความเหมาะสม
ของชุดดินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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 ท้ังนี้ได้ท าการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือ
ข้อขีดข้ันต่างๆ พิจารณาผลของการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้นท่ีต าบลได้ดังตารางท่ี 
4-2 และการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินดังกล่าว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อท่ีของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูง และความเหมาะสมปานกลาง ดังตารางท่ี 
4-3 และ 4-4 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4-2 ช้ันความเหมาะสมของท่ีดินต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

 

อ้อ
ย 

เผื
อก

 

ถั่ว
เขี
ยว

 

มะ
พร

้าว
 

มะ
ม่ว

ง 

พร
ิก 

มะ
เขื
อเ
ทศ

 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว์ 

พื้น
ที่ 
(ไร

่) 

ร้อ
ยล

ะ 

เขต
ชลประทาน             

3 S1 N N S2o S1 N N N N S1 258 1.57 

AQ - - - - - - - - - - 11,352 68.83 
ML - - - - - - - - - - 1,082 6.56 
U - - - - - - - - - - 3,344 20.28 
W - - - - - - - - - - 456 2.76 

รวม 16,492 100.00 

หมายเหตุ : การประเมินคุณภาพท่ีดินส าหรับการปลูกถ่ัวเ ขียวเป็นการประเมินความเหมาะสม
ในช่วงฤดูแล้ง 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย 

N = ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสมของท่ีดิน 

o = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  
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ตารางท่ี 4-3  ช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว 3 
2. ข้าวโพด - 
3. อ้อย - 
4. เผือก - 
5. ถ่ัวเขียว 3 
6. มะพร้าว - 
7. มะม่วง - 
8. พริก - 
9. มะเขือเทศ - 
10. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 3 

 

ตารางท่ี 4-4  ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว - 
2. ข้าวโพด - 
3. อ้อย - 
4. เผือก 3 
5. ถ่ัวเขียว - 
6. มะพร้าว - 
7. มะม่วง - 
8. พริก - 
9. มะเขือเทศ - 
10. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - 

 



ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 5 
ศักยภาพของพ้ืนท่ีปญัหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

 ศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของเกษตร  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิท่ี
ส ารวจได้ในพื้นท่ีต าบลและข้อมูลทุติยภูมิ  รายงานแผนพัฒนาการเกษตร  แผนพัฒนา  3  ปีและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและหรือ เทศบาล   โดยแบ่ง การศึกษา
ออกเป็น  3  ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี  1  ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน   ส่วนท่ี  2  
ปัญหาของเกษตรกร(ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและปัญหาด้านการครองชีพ )และความต้องการ
ของเกษตร(ความต้องการด้านการประกอบอาชีพและความต้องการด้านการครองชีพ )ส่วนท่ี 3 
ศักยภาพของพื้นท่ี(จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นท่ี) 

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน 

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเ ก่ียวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย  รองลงมาคือ เ ล้ียงปลา    สภาพดินท่ีใช้ท า
การเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่
มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยเคมี  ใส่ปุ๋ยชีวภาพและใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก     ในด้านแหล่งน้ า
ท่ีใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากห้วย  คลองและจากชลประทาน เป็น
หลัก   เก่ียวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า   พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  71.43  ไม่ประสบ
ปัญหา     ส่วนปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 85.71  ของเกษตรกรตัวอย่าง
ท้ังหมดประสบปัญหา 6-9 ปีต่อคร้ัง     ในด้านความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืช ท่ีปลูกอยู่เ ดิม
เป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    
เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 85.71  ไม่ต้องการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเ ดิมท่ีปลูกได้รับ
ผลผลิตเร็วและปลูกและดูแลรักษาง่าย     ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 42.86  สนใจและมีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์
แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย    ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลเ ร่ิมแพร่หลายมากข้ึน    
นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  85.71  มีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง   เ ก่ียวกับ
การรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ   71.43   ของ
เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงท าให้ ไม่มีอ านาจในการ
ต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมด
ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและ
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วัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกและเปล่ียนพันธุ์ใหม่     ในด้านการเ ล้ียงสัตว์
เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 85.71  ของเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดเ ล้ียงสัตว์เพื่อการค้า    โดย
สัตว์ท่ีเล้ียงเพื่อการค้าได้แก่    ปลา 

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 57.14 เคย
ได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีได้รับได้แก่  สารเ ร่ง(พด.ต่างๆ) ค าแนะน า
วิธีการปรับปรุงบ ารุงดินและค าแนะน าหรือความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา    เกษตรกรตัวอย่าง
ร้อยละ  71.43  ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ า      ในด้าน
ความยินดีท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีการเกษตรบางส่วนเกษตรกร
ตัวอย่าง ร้อยละ 57.1 4   ไม่ยิน ดีท่ีจะท าตามเนื่องจากไม่มีพื้นท่ีพอ ท่ีจะปลูกและเสียพื้นท่ีท า
การเกษตร     เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  71.43  เคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของ
กรมพัฒนาท่ีดินมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 28.57  เ ท่านั้นท่ีเคยได้รับทราบเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ
กรมและท้ังหมดเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับจากเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและค าแนะน าจาก
หมอดินอาสา      ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเกษตรกร
ตัวอย่างต้องการมากท่ีสุดได้แก่  สารเร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ    สารเ ร่งพด.1 ใช้ท าปุ๋ย
หมักและสารเร่งพด.7  ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช      ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาที่ดิน  ต.ศรีษะจรเข้นอ้ย  อ.บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
 มะม่วง 85.71 

กล้วย  85.71 

เล้ียงปลา 71.43 

มะพร้าว 28.57 

ตะไคร้ 14.29 

ข่า 14.29 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
        ดินไม่มีปัญหา 
  ดินเหนยีว 100.00 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
          ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน  
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ตารางที่ 5-1 ( ต่อ ) 

รายการ ร้อยละ 

 ใส่ปุ๋ยเคม ี 42.86 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  42.86 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 42.86 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ 28.57 

         วิธีการอ่ืนๆ 
  ใช้วัสดุคลุมดิน 14.29 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร  
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ห้วย คลอง  28.57 

         แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  น้ าจากโครงการชลประทาน 71.43 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ   เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 14.29 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย  
 ไม่ม ี 71.43 

 มี 28.57 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
                               3-5 ปีต่อคร้ัง  100.00 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 14.29 

 มี 85.71 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร  
                                          ทุกปี 16.67 

                                         1-2 ปีต่อคร้ัง  16.67 

                                         3-5 ปีต่อคร้ัง  16.67 

                                         6-9 ปีต่อคร้ัง  50.00 
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ตารางที่ 5-1 ( ต่อ ) 

รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม  
 ไม่ต้องการ 85.71 

 ต้องการ 14.29 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม  
                                           พันธ์กล้วย  100.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม ่
  ได้รับผลผลิตเร็ว 100.00 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 100.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  ราคาผลผลิตดี 50.00 

 ใช้น้ าน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 50.00 

 ได้รับผลผลิตเร็ว 50.00 

 ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 33.33 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 33.33 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 33.33 

 ความสนใจของเกษตรกร เมือ่มีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหมห่รือพนัธ์ุใหมห่รือเทคโนโลยใีหม ่
 ไม่สนใจ 57.14 

 สนใจ 42.86 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

                                         ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  71.43 

                                         เพิ่มพืน้ท่ีเพาะปลูก 57.14 

                                         เปล่ียนพันธ์ุใหม ่ 14.29 

                                        เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 14.29 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 ไม่สนใจ 28.57 

สนใจ 71.43 
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ตารางที่ 5-1 ( ต่อ ) 

รายการ ร้อยละ 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
                                          ไม่ใช้สารเคมี 20.00 

                                        ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย  80.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 28.57 

 มี 71.43 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 85.71 

 ไม่แน่ใจ 14.29 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน  
 ไม่ม ี 71.43 

 มี 28.57 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ไ ว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไมเ่ล้ียง 14.29 

  เล้ียง 85.71 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเล้ียง 
                                           กุ้ง  16.67 

                                          ปลา 100.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 ไม่ม ี 42.86 

มี 57.14 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  100.00 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา  100.00 

 ปุ๋ยหมัก 50.00 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 25.00 
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ตารางที่ 5-1 ( ต่อ ) 

รายการ ร้อยละ 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 ไม่ต้องสนับสนุน 71.43 

สนับสนุน/ช่วยเหลือ 28.57 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                          ขุดลอกแหล่งน้ า  100.00 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นท่ี
เพาะปลูก 

  ไม่แน่ใจ 14.29 

 ยินดี 28.57 

 ไม่ยนิดี 57.14 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
                                           พื้นท่ีราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย  25.00 

                                          เสียพื้นท่ีท าการเกษตร/ท าให้พื้นท่ีรก 50.00 

                                         ไม่มีพื้นท่ีพอท่ีจะปลูก 50.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ไมเ่คย 71.43 

 เคย 28.57 

                                          เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้  100.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 100.00 

 เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  50.00 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้  
  สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  85.71 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 71.43 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 14.29 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ ; 2555 
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5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาท่ีส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 71.43  ประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกร
ตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ศัตรูพืชรบกวน   ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง  ต้นทุกการผลิตสูง
และปัจจัยการผลิตราคาสูงมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 75.00  ของจ านวนเกษตรกรตัวอย่าง
ท้ังหมด  รองลงมาได้แก่  ราคาผลผลิตตกต่ า    ประสบภัยธรรมชาติและพ่อค้าเอาเปรียบคิดเป็นร้อยละ  
50.00    50.00   และ 25.00    ตามล าดับ ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ   ท่ีแตกต่างกันไป   ดังกราฟท่ี 5-1 

 
กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  71.43  ประสบ
ปัญหา   โดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่    ค่าครองชีพสูง คิดเป็น
ร้อยละ  80.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ   รองลงมา
ได้แก่   มีหนี้สิน   รายได้น้อยกว่ารายจ่ายและประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอมีสัดส่วนเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ  40.00   ตามล าดับ ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ   ท่ีแตกต่างกันไป      ดังกราฟท่ี 5-2 
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กราฟท่ี 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส า รวจข้อมูลเ กษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง เ กือบท้ังหมด
ต้องการความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซ่ึงความต้องการความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรตัวอย่าง
ต้องการเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ให้ลดค่าครองชีพ เช่น ลดค่าไฟฟ้า  ค่าน้ า ค่าประปา คิดเป็นร้อยละ 
57.14  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่  ประกันราคาผลผลิต   จัดหา
ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย  ยา  ในราคายุติธรรมและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  
มีส่วนสัดเท่ากันคิดเป็นร้อยละ  42.86    ท่ีเหลือเป็นความต้องการท่ีแตกต่างกันไป     ดังตารางท่ี 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ  
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5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

 ศักยภาพของพื้นท่ี  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นท่ีของต าบลท่ีเ ป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน   รวมท้ังปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านต่างๆ  ข้อมูลท่ีศึกษาได้
จากข้อมูลปฐมภูมิท่ีส ารวจในพื้นท่ีประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเ ก่ียวข้องได้แก่  
นโยบายของระดับต่างๆ   แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  แผนพัฒนา 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบล   แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น   ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้น ท่ีอยู่ในพื้ นท่ีลุ่มน้ า เ จ้าพระ ยา ซ่ึง เ ป็นพื้นท่ี ลุ่มน้ าขน าดใหญ่ เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม 

 มีทรัพยากรน้ าท่ีได้จากล าน้ าสาขาต่างๆ และระบบคลองส่งน้ าต่อเนื่องท้ังพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ท่ีมีความลึก เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย ส่วนใหญ่พบดินกรด
ก ามะถันภายในความลึก 150 เซนติเมตร 

 เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดท้ังปี โดยมิได้
พักดินหรือฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน การเผาตอซังหลังเก็บเก่ียวผลผลิต เป็นต้น 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก 
บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเ ป้ือนในแหล่งน้ า เ ป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า
และผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

 เนื่องจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและย่ังยืน  เช่น การ
ไถกลบตอซังและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 
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 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เ กิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมได้ยาก 

 นโยบายท่ีดิน ก าหนดให้ท่ีดิน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มีราคาและมีเ จ้าของ เ ป็นอุปสรรคท าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินอย่างเ ข้มข้น  อาทิ เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นท่ีเกษตรลดลงเปล่ียนเป็นท่ีอยู่อาศัยและเขตอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ท้ังระบบโครงข่ายคมนาคม ใกล้ท่าเรือ
ไฟฟ้าและน้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีองค์กรส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ท่ีต าบล 

 มีระบบชลประทานครอบคลุมท้ังต าบล เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดท้ังปี  

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพื้นท่ี ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นท่ีอ่ืน  

โอกาส  

 รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนับสนุนการเดินงานของท้องถ่ิน ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการเกษตรให้สมบูรณ์ท่ัวถึง โดยเฉพาะในพื้นท่ีของต าบลซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง  
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อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใชง้บประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลศรีษะจรเ ข้น้อย  มีรายได้เฉล่ีย
ไม่ต่ ากว่า 23,000  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00  ของประชากรท้ังหมด 

 เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ  เช่น  กุ้ง  ปลา  และมะม่วง และโรงงานอุตสาหกรรมท าให้
มีการจ้างแรงงานจ านวนมาก  

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ต าบลศรีษะจระเ ข้น้อย   เพื่อประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้  
ได้แก่  กลุ่มพัฒนาสตรี   กลุ่มอาชีพสตรี 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล เช่นมะม่วง  กล้วย  รองลงมา เ ล้ียงปลา     เกษตรกรท่ีส ารวจส่วน
ใหญ่จึงไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะ  พืชเ ดิมปลูกและดูแลรักษาง่าย    
เป็นต้น 

 เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  เพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกและ
เปล่ียนพันธุ์ใหม่  ตามล าดับ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าจากโครงการชลประทานเป็นหลัก 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลศรีษะจระเข้น้อย  อ าเภอบางเสาธง     จังหวัดสมุทรปราการ 

โอกาส 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษซ่ึงเกษตรกรท่ีส ารวจ ร้อยละ 85.71 ให้
ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะท าเกษตรอินทรีย์   ต้องการท าแบบใช้
สารเคมีระดับปลอดภัย   

 เป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์  เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง  

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 มีศัตรูพืชรบกวน  ท าให้ผลผลิตต่ า 

 ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พันธุ์พืช  พันธุ์ สัตว์  
ค่าจ้างแรงงาน   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  ขณะท่ีราคา
ผลผลิตตกต่ า 

 ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 

 การท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในปี 2558 หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า ก็จะไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกซ่ึงมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าประเทศไทย  เช่นประเทศจีน  กัมพูชา  
และเวียดนาม เป็นต้น 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 เยาวชนในพื้นท่ี ได้รับการศึกษาจากระบบการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 

 ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีการคมนาคมขนส่งทางน้ าท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ตลอดจนส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ  

 มีการควบคุมและป้องกันมลภาวะไม่ให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลง  
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   มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท  3  ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 41  โรง  จ าแนกได้ดังนี้    เช่น โรงผลิต
กระดาษ 6 แห่ง โรงผลิตจากพลาสติก 3 แห่ง โรงชุปโลหะ 3 แห่ง  โรงผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 15 แห่ง เป็นต้น 

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกรมีค่าครองชีพสูง  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย   เพราะขาดวินัยในการใช้จ่าย  
ท าให้มีหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  

 ขาดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความช านาญเฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

 ขาดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ และลานกีฬา 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 มีโครงการด้านสังคมสังเคราะห์ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  โอกาส  
รวมท้ังผู้ประสบภัยให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ 

อุปสรรค 

 การแปรเปล่ียนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา  ซ่ึง เน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ท าให้สภาพสังคม
เปล่ียนไปและมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด  เป็นต้น 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เ กิดภาวะถดถอย เ กิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและภัย
พิบัติทางธรรมชาติท าให้ เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 



ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บทที่ 6 

เขตการใช้ที่ดิน 

6.1 การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรป่าไม้ สภาพการใช้ที่ดิน สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน 
ด้านกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณาร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
สามารถน ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นเขตการใช้ที่ดิน ต าบลศรีษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ได้ดังนี้ 

 1. เขตพื้นที่การเกษตร  

   มีเนื้อที่ 12,694 ไร่หรือร้อยละ 76.98 ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่ท าการเกษตร นอก
เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ที่ได้ด าเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเป็นหลัก สามารถแบ่งเป็นเขตต่างๆ ได้ดังนี้ 

 เขตเกษตรพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน  

   มีเนื้อที่ 1,526 ไร่หรือร้อยละ 9.26 ของพื้นที่ต าบล เป็นเขตพื้นที่ท าการเกษตรโดย
อาศัยระบบชลประทาน ดินมีศักยภาพในการผลิตสูง  เน่ืองจากเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญในการ
ผลิตข้าว พืชอาหารและพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มีระบบชลประทาน สามารถที่จะท า
การเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนส่งผลผลิตและตลาดรับซื้อผลผลิตคลอบคลุมทั่วทั้ง
พื้นที่ แบ่งเป็นเขตย่อยตามประเภทความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

1.1 เขตพื้นทีท่ านาศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 211) 

   มีเนื้อที่ 1,401 ไร่หรือร้อยละ 8.50 ของพื้นที่ต าบล สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและส่วน
ใหญ่ที่ดินมีความเหมาะสมสูง ในการท านาปลูกข้าวโดยอาศัยระบบชลประทาน 

   ข้อเสนอแนะ    ควรพัฒนาท าการผลิตเพื่อการค้า โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วย
การใช้พันธุ์ข้าวที่ดีจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ประกอบกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ
ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจะเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต
โดยรวมได้ ในพื้นที่สามารถใช้น้ าชลประทาน นอกฤดูฝนควรมีการวางแผนการผลิต การบริหาร
จัดการน้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าและเลือกชนิดพืชปลูก ตามปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละปี 
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1.2 เขตพื้นที่ปลูกไม้ผลศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 213)  

   มีเนื้อที่ 125 ไร่หรือร้อยละ 0.76 ของพื้นที่ต าบล พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบเป็นพื้นที่
ที่ปรับรูปโดยการยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง มีความเหมาะสมของที่ดินและภูมิอากาศ
ในการปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตสูง 

   ข้อเสนอแนะ  เขตการผลิตน้ีควรอยู่ใกล้ตลาดกลางทางการเกษตรหรือใกล้
โรงงานแปลงรูป และควรปลูกในรูปแบบของการผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความ
เสี่ยงในเร่ืองของราคาและแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตจากการเกษตรจ าพวกไม้ผล ส่วน
ใหญ่จะเน่าเสียง่ายเน่ืองจากการขนส่งและขาดความรู้เร่ืองการจัดการผลิตหลังเก็บเกี่ยว ดังนั้นใน
การผลิตพืช เกษตรกรควรค านึงเร่ืองการขนส่งสินค้า การบรรจุหีบห่อของผลผลิต ในเร่ืองของ
การตลาด และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นเกษตรการควรมีการจัดการความรู้ในด้าน
การจัดการหลักการเก็บเกี่ยว อาทิ การเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุการสุกงอม , การฉายรังสี , การแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็น 

 เขตพื้นทีเ่ลี้ยงสัตว์น้ า 

  เขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์น้ าศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 240)  

   มีเนื้อที่ 11,168 ไร่หรือร้อยละ 67.72 ของพื้นที่ต าบล 

   ข้อเสนอแนะ  ควรมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การบ าบัดของเสียจาก
ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า และมีสุขลักษณะที่ถูกต้องในการจัดการฟาร์ม 

 2. เขตพื้นที่ชุมชน  

1) เขตพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนท่ี 310)  

    มีเนื้อที่ 1,435 ไร่หรือร้อยละ 8.70 ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น 

   ข้อเสนอแนะ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ประกอบกับข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

  2) เขตพื้นที่ชุมชนชนบท (หน่วยแผนท่ี 320) 

    มีเนื้อที่ 1,668 ไร่หรือร้อยละ 10.11 ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น
น้อย เป็นชุมชนชนบท ที่มีการตั้งบ้านเรือนใกล้กับพื้นที่ท าการเกษตร 



 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

6-3 

   ข้อเสนอแนะ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ประกอบกับข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

 3. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หน่วยแผนที่ 400) 

    มีเนื้อที่ 239 ไร่หรือร้อยละ 1.45 ของพื้นที่ต าบล  

 4 . เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนที่ 500)  

   มีเนื้อที่ 456  ไร่หรือร้อยละ 2.76  ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่แหล่งน้ า เช่น ห้วย 
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า 
สระน้ าในไร่นา เป็นต้น 

   ข้อเสนอแนะ  ควรมีมาตรการในการดูแลแหล่งน้ าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซ่อมบ ารุง เพื่อที่ให้แหล่งน้ าที่มีสามารถช่วยเก็บกักน้ าไว้เพื่อ
การเกษตร การ ประมงและเพื่อการพักผ่อนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ าท าหน้าที่ช่วยระบาย
น้ าในช่วงหน้าฝนได ้
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ตารางที่ 6 -1 เขตการใช้ที่ดินต าบลศรีษะจระเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1. เขตพื้นที่การเกษตร 12,694 76.98 

   เขตพื้นที่เกษตรพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน 1,526 9.26 

- เขตพื้นที่ท านาศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 211) 1,401 8.50 

- เขตปลูกไม้ผลศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 213) 125 0.76 

  เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ า 11,168 67.72 

- เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ าศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 240) 11,168 67.72 

2. เขตพื้นที่ชุมชน 3,103 18.81 

- เขตพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 310) 1,435 8.70 

- เขตพื้นที่ชุมชนชนบท (หน่วยแผนที่ 320) 1,668 10.11 

3. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม  (หน่วยแผนท่ี 400) 239 1.45 

4. เขตพื้นที่แหล่งน้ า  (หน่วยแผนท่ี 500) 456 2.76 

รวม 16,492 100.00 

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 

 การที่จะให้เขตการใช้ที่ดินระดับต าบลที่ก าหนดบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับด้านการพัฒนาด้านการเกษตร มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมทั้งมีการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ในด้านของ
งานพัฒนาที่ดินควรที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช้
ที่ดินที่ก าหนด โดยในเขตพื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม หน่วยงานของรัฐต้องดูแลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ระบบชลประทานและระบบระบายน้ า ระบบการขนส่งและล าเลียงผลผลิต
รวมถึงการจัดรูปที่ดินให้มีความสัมพันธ์กันอันจะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น  ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงการลดต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการด าเนินการส่งเสริม
การลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น



 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

6-5 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบ้านได้ เข้าร่วมในขั้นตอนผลิต อันจะส่งผลถึงคุณภาพ
ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได้ 

6.3 ข้อเสนอแนะการน าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 

 จากเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในการด าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของต าบล 
หน่วยปฏิบัติ การที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถน าไปตรวจสอบและขยายผลจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับต าบล โดยจะต้องท าการสอบถามความ
คิดเห็นจัดท าประชาพิจารณ์ ท าความเข้าใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาและแนวทาง
ในการจัดการในการไปแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ ความพร้อมของเกษตรกร
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ควรมีการเลือกพื้นที่น าร่องในการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ปัญหา
แต่ละปัญหาแล้วขยายผลความส าเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงที่มีปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่พืชเศรษฐกิจทั้ง
ต าบลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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